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 حديث
عن أبي هريرة -  رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
ــم: «مـــن صـــام رمــضــان  ـــه وســل وآل
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 

من ذنبه».

حديث قدسي
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله 
عز وجل: «كل عمل ابن آدم له إال الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان 
يوم صوم أحدكم فال يرفث وال يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله، فليقل: إني امرؤ صائم، 
والذي نفس محمد بيده، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، للصائم 

فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه».

أمور ال تفسد الصوم
من األمور التي تقع للصائمين وهي  

غير مفسدة للصوم:
١- المضمضة واالستنشاق.

٢- استعمال السواك ومعجون االسنان.
٣- غلبة القيء، فعن أبي هريرة - رضي الله 
عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم 
قال: «من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه 

قضاء».
٤- ال يفسد الصوم بالحجامة وهي أخذ الدم 

من الرأس.
٥- من احتلم أي رأى في المنام أنه يجامع 

فأنزل فال شيء على صيامه.
قال رسول الله صلى الله 

ــه وسلم:  عليه وآل
«ال يفطر من 

قــاء وال من 
ــم  احــتــل

وال من احتجم».
٦- من أكل ناسيًا أو شرب ناسيًا فصيامه 

صحيح.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - 
صلى الله عليه وآله 
وسلم قال: «من 
نسي وهو صائم 
فــأكــل أو شرب 
فــلــيــتــم صــومــه 
ــمــا أطــعــمــه  ــإن ف

الله وسقاه».
٧- إذا اغتسلت 
مــن الــحــر أو غيره 
فــهــو جـــا ئـــز وال 

يفسد الصوم.
٨- يرخص 
ـــم أن  ـــصـــائ ـــل ل
يـــصـــبـــح وهــــو 

جنب.
ــشــة وأم  عـــن عــائ
سلمة أن النبي صلى 
الــلــه عليه وآلـــه وسلم 
كان يصبح جنبًا من جماع 
ــم يــصــوم في  ــالم ث غــيــر احــت

رمضان.
٩- الكحل ال يفسد الصوم..عن عائشة 
أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم- اكتحل 

في رمضان وهو صائم.

مفسدات الصوم 
الموجبة للقضاء

١- يفسد الــصــوم بتعمد  
ــي نهار  األكـــل والـــشـــرب ف
رمضان لقوله تعالى: «وكلوا واشربوا 
حتى يتبين لكم الخيط األبيض من 
الخيط األســود من الفجر ثم أتموا 
الصيام إلى الليل».. حيث أحل الله 
األكل والشرب الى أن يتبين الفجر، 

ثم أمر بالصيام عنهما.
ويقول النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم-: «والذي نفسي بيده لخلوف 

فــم الصائم أطــيــب عند الله 
من ريح المسك يترك 

ـــه  طـــعـــامـــه وشـــراب
ـــــه مـــن  وشـــــهـــــوت

أجلي».
٢- يفسد الصوم 

بإدخال شيء ولو 
ـــى  صـــغـــيـــر ال
ــــجــــوف إذا  ال

وصــــــل 

باختيار الصائم، وكــان مما يمكن 
التحرز عنه على أن يكون دخوله عن 
طريق معتبر شرعًا كالفم واألذن 
والعين والــدبــر والــجــرح النافذ الى 

الجوف.
٣- يفسد الــصــوم بتعمد القيء 
لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «من 

استقاء عمدًا فليقِض».
٤- يفسد الــصــوم بــنــزول المني 

باالستمناء أو بتكرار النظر.
٥- يفسد الصوم باألكل والشرب 
في وقــت الصوم ظانًا أنــه وقت 

فطر.
٦- يفسد بنية الفطر ألن 
نية الصوم شرط في الصوم.

والقضاء يكون بصيام يوم 
آخــر بــدل يــوم فسد الصوم 
فيه ويشترط أن يكون القضاء 
في يوم ال يحرم صومه كيوم 
العيد وأيام التشريق 

الثالثة.

اِإلفطار على الطريقة النبوية 
  

ٌ
ائم فرحتان: فرحة م: (للصَّ

َّ
ى الله عليه وآله وسل

َّ
قال صل

فق عليه. ه) متَّ  عنَد لقاء ربِّ
ٌ
عنَد فطره، وفرحة

 األولى فطرية غريزية لسدِّ الجوع والعطش، 
ُ
والفرحة

 هذه الغريزة 
َ
ا مصادمة وال يحبُّ الشارُع الحكيم منَّ

 الكبرى 
ُ
 الثانية فهي الفرحة

ُ
ــا الفرحة المشروعة؛ وأمَّ

ه وعفوه.
َ
عنَد لقاء الربِّ الرحيم سبحانه، نسأل الله فضل

 
ٌ
ى الله عليه وآله وسلم- طريقة

َّ
د- صل نا محمَّ كان لنبيِّ

ًال عليه  ما صام؛ فهو أوَّ
َّ
فريدة عنَد اإلفطار يصنعها كل

ل بالفطَر، وكان يقول: (اليزال الناس بخير ما  السالم يعجِّ
ة   في ذلك مقاصديَّ

ُ
فق عليه.. والحكمة لوا الفطر) متَّ عجَّ

ع بتأخير اإلفطار، ثمَّ إنَّ 
ُّ
نط

َ
بالدرجة األولى دون غلوٍّ وت

فيه توافقًا مع الغريزة البشرية التي تريد شيئًا يسدُّ 
َجوعَتها بعَد صيام نهاٍر كامل،كما أنَّ تأخيَر اإلفطار 
ر المرء 

َّ
 الصيام دون منفعة شرعية؛ بل لو تأخ

َ
يزيد فترة

ر. ر لديه فتضرَّ
َّ
 السك

َ
ما انخفض كثيرًا ربَّ

ل 
ِّ

ثمَّ كان عليه السالم يبدأ إفطاَره بالتمر،وكان يفض
ب"، فإن لم يجد الرطب 

َ
ط ى "الرُّ ن منه المسمَّ النوَع الليِّ

ى "التمر". وأحيانًا -  أكل النوَع الجاف منه وهو المسمَّ
فداه أبي وأمي - ال يجد هذا وال ذاك، فيكتفي بجرعة 

ه. 
َ
ماء يسدُّ بها ظمأ

ى الله عليه 
َّ
- صل عن أنس رضي الله عنه: (أنَّ النبيَّ

ي على رطبات، 
ِّ
 أن يصل

َ
م- كان يفطر قبل

َّ
وآله وسل

فإن لم تكن رطبات فُتَميرات، فإن لم تكن 
 

ٌ
َميرات حسا حسواٍت من الماء) حديث

ُ
ت

صحيح رواه أبو أحمد وأبو داود والترمذي.
وكان عليه السالم يجعل إفطاَره على 
ًال،  مرحلتين، يأكل التمَر ويشرب الماء أوَّ
ل بصالة المغرب في المسجد مع  ثمَّ يعجِّ

ر له. هذا بحمد   ما تيسَّ
َ

ى أكل
َّ
الصحابة؛ فإذا صل

الله ال يزال ساريًا لدى المسلمين.

خص المصاب بمرض السكري؟
َّ

هل يجب الصيام على الش
ري تحت 

َّ
 السك

ُ
- ُيمكن لألشخاص الذين يكون لديهم مرض

السيطرة، سواًء من خالل النظام الغذائي أو استخدام أقراص 
الـــدواء، أن يصوموا؛ ولكن، قد يطلب الطبيُب منهم تغييَر 
أدويتهم لمساعدتهم على تناول األقراص خارج أوقات الصيام. 
ا بالنسبة ألولئك الذين يحتاجون إلى األنسولين للسيطرة على  أمَّ
ل أالَّ َيصوموا إالَّ باستشارة الطبيب، 

َّ
ري لديهم، فُيفض

َّ
مرض السك

لضبط الجرعات وتحديد إمكانية الصيام.

خص المصاب 
َّ

هل يجب الصيام على الش
بارتفاع أو بانخفاض في ضغط الدم؟

ر عليه 
َ
ُيمكن لألشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم المسيط

دًا أن يصوموا؛ ولكن، قد يطلب الطبيُب منهم تغييرًا في  جيِّ
أدويتهم لمساعدتهم على تناول األقراص خارج أوقات الصيام. 
ه سليٌم من  خص المصاب بانخفاض في ضغط الدم، ولكنَّ

َّ
بالنسبة للش

ية األخرى، ُيمكنه أن يصوَم. ولكن، يجب أن يحرصَ  النواحي الصحِّ
المرضى على شرب ما يكفي من السوائل، وتناول ما يكفي من الملح.

ومُ بالمرأة التي  هل يضرُّ الصَّ
تنوي أن تحمل؟ وهل يجب 
الصيامُ على المرأة الحامل؟

ن أنَّ  ية تبيِّ  طبِّ
ٌ
ـــة

َّ
هناك أدل

الصوَم في أثناء الحمل قد ال 
ــدة. ولكن،  يــكــون فــكــرة جــيِّ
 
ٌ
ها قوية  أنَّ

ُ
إذا شعرت الحامل

وسليمة بما يكفي لكي تصوم، 
ا  ل من فترة الحمل، فُيمكنها فعل ذلك. أمَّ ما خالل الجزء األوَّ السيَّ
دة بما يكفي لكي تصوم،  ية جيِّ ها ليست بحالة صحِّ إذا شعرت أنَّ
فطر، 

ُ
 صريحة بأن ت

ً
 اإلسالمية تعطيها رخصة

َ
فإنَّ الشريعة

ام رمضان في وقٍت الحق. وإذا كانت غير  ض ما فاتها من أيَّ وتعوِّ
عويض، يجب عليها أن تدفع الفدية (وهي  قادرة حتى على التَّ

 للتعويض عن عبادة فائتة).
ٌ
طريقة

هل يستطيع الشخُص أن 
يصومَ إذا كان يخضع لعملية 

نقل دم في المستشفى؟
ال، فالشخُص الــذي يخضع 
لعملية نقل دم، ُينَصح بأن 
يفطَر، وذلك بناًء على أسباب 
ام ال  ية؛ وقد يصوم في أيَّ طبِّ
 الدم.

َ
ب فيها األمُر نقل

َّ
يتطل

هل من الممكن استعمال جهاز االستنشاق الخاص 
بالربو خالل شهر رمضان؟

اختلف علماُء الفقه اإلسالمي في هذه المسألة. يقول 
 أجهزة االستنشاق الخاصة بالربو 

َ
: إنَّ استعمال

ُ
البعض

 في األكل والشرب، وبذلك ُيسَمح بها 
ُ

ليست كما هي الحال
في أثناء الصيام؛ فاألشخاصُ المصابون بالربو، من وجهة 
نظر هؤالء العلماء، يمكنهم أن يصوموا ويستخدموا 

 االستنشاق عنَد الحاجة إليها.
َ
أجهزة

 االستنشاق 
َ
ولكن هناك علماء آخرون يقولون إنَّ أجهزة

يات صغيرة من الدواء السائل إلى  هذه تقوم بإدخال كمِّ
الرئتين، األمر الذي ُيفسد الصيام. ويقولون إنَّ األشخاصَ 
دًا، يجب عليهم  ر عليه جيِّ

َ
المصابين بالربو غير المسيط

دة على أعراض   الجيِّ
ُ
 السيطرة

َ
ق

َّ
أالَّ يصوموا إلى أن تتحق

 األشخاص المصابين بالربو 
ُ

المرض. قد يختار بعض
نهم 

ِّ
مك

ُ
 االستنشاق الطويلة المفعول بحيث ت

َ
أجهزة

 الطبيب لمزيد من 
ُ
من الصوم. هــذا، ويجب مراجعة

المشورة.

خُص يتناول 
َّ

في حال كان الش
أدويته في أوقات منتظمة؛ 
فهل ال يزال يمكنه الصوم؟

 
ُ

ــاول ــن إذا كـــان ينبغي ت
ـــاء فــتــرة  ـــن ـــي أث الـــــــدواء ف
ــه ال يــصــوم.  الــصــيــام، فــإنَّ
ــى هذا  ولــكــن، إذا احــتــاج إل

الدواء كعالج لفترة قصيرة، يمكنه تعويض األيام الفائتة عن 
دة. ام أخرى عندما يكون في حالة جيِّ طريق الصيام في أيَّ

ث   مزمنة، عندئٍذ يمكنه التحدُّ
ً
خُص يتناول أدوية

َّ
إذا كان الش

 ما إذا كان يمكنه تغيير هذه األدوية، بحيث 
َ

مع الطبيب حول
يستطيع تناولها خارَج أوقات الصيام.

ه ال  ر عليه، فإنَّ
َ
 غيَر مستقرٍّ أو غير مسيط

ُ
في حال كان المرض

ينبغي الصيام. وبالنسبة للذين ال يقدرون على قضاء الصوم في 
وقٍت الحق، بسبب استعمالهم لألدوية لفترات طويلة، فأولئك 

يجب عليهم أن َيدفعوا ِفدية.

هل يمكن الصومُ أثناء إجراء غسيل الكلى؟
األشخاصُ الذين يغسلون الكلى عن طريق البطن، يجب عليهم 
ا بالنسبة لغسيل الكلى  أالَّ يصوموا، وينبغي أن يدفعوا ِفدية. أمَّ
ب  ات في األسبوع تقريبًا، ويسبِّ العادي فهو يجري ثالث مــرَّ
رات كبيرة في السوائل واألمالح داخل الجسم؛ ولذلك، يجب  تغيُّ
على مثل هؤالء المرضى أالَّ يصوموا، كما ينبغي أن يدفعوا ِفدية. 
ام الغسل، وهذا أمٌر  ولكن، قد يكون بإمكانهم الصيام في غير أيَّ

تجري مناقشُته مع الطبيب المعالج.

نصائح طبية  للصائمين 
 اعطى خبراء في الصحة وعلماء في الشريعة اإلسالمية اجابات شافية 
حول األسئلة المتداولة حول صحة اإلنسان في اثناء الصيام خالل شهر رمضان 

المبارك.. وألهميتها ننشر بعضها..

تمام الصوم

الــصــيــام يـــكـــون بـــتـــرك الــطــعــام  
والشراب والجماع وسائر المفطرات 
الحسية، وهــنــاك آداب أخـــرى يكمل بها 

الصوم ومنها:
١- المحافظة على السحور وتأخيره لقوله 
صلى الله عليه وآلــه وسلم: «تسحروا فإن 
في السحور بركة»، ولقوله صلى الله عليه 
وآله وسلم:« ثالثة يحبها الله تعجيل الفطر 

وتأخير السحور» رواه الطبراني.
٢- التعجيل باإلفطار والمحافظة عليه 
لقوله صلى الله عليه وآلــه وسلم: «اليــزال 
الناس بخير ما عجلوا بالفطر»، ويقول أنس 
رضي الله عنه-: «ما رأيت النبي - صلى الله 
عليه وآلــه وسلم قط صلى المغرب حتى 

يفطر ولو كان على شربة ماء».
٣- صيانة اللسان عــن الــكــذب والغيبة 

والنميمة والشتم وقول الزور لقوله - صلى 
الله عليه وآلــه وسلم-: «مــن لم يــدع قول 
الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع 
طعامه وشرابه، ولقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم- «الصيام جنة فــإذا كــان يــوم صوم 
أحدكم فال يرفث وال يصخب فإن سابه أحد 

أو قاتله فليقل إني صائم».
ــار مــن فــعــل الــخــيــر فــي شهر  ــث ٤- اإلك
ة القرآن والتصدق وكثرة  رمضان، كقراء

االنفاق، واإلكثار من العبادة والتقوى.
٥- ذكر الله عند اإلفطار كما كان يفعل 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم- فعن 
عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما أنه بلغه 
أن النبي كان إذا فطر قال:«اللهم لك صمت 
وعلى رزقــك أفطرت ذهب الظمأ وابتلت 

العروق وثبت األجر إن شاء الله».


